
`ì_ 54'-ˇ Ť' 'É 7 ˇ ““ „íı 77,777“ _:_ 
»- MAGISTRAT MESTA LI EEBÁECQDORUČENI odbor stavebnı urad 

* ˇ 

_.---›. 
. v - DNE: -g -10- zflzı hiaafl' nám. Dr. E. Benese 1,460 59 Lıberecl 

=i I= 

. 111 Ý' tel 485 243 
Ý Ž 

Č. j.: SURR/7130/204406/21-paz Liberec, dne 7.10.2021 
CJ MML 209497/21 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Pavlína Pažoutová 
Tel. 485243620 

kterého zastupuje  Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5 

POSKYTNUTÍ INFORMACE 
Magistrát města Liberec, odbor Stavební íűad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 
186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako 
věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Správní řád“), zpověření tajemníka Magistrátu města Liberec jako 
povinný subjekt (dále jen ,,MM]_,“) dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InÍZ“), obdržel od žadatele  
Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 8, kterého zastupuje  

iberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5, podání CJ MML 204406/21 ze dne 1.10.2021 označené jako 
"Uplatnění práv opomenutého účastníka + žádost O inforınaci" s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., 
O svobodném přístupu k informacím. 

V žádosti žadatel požaduje poskytnutí následujících informací: 
- Sdělení spisových značek všech řízení dle Stavebního zákona včemč údaje, v jaké fázi se tato řízení 

nacházejí, týkajících se pozemků parc. č. 162/1, 162/2, 162/5, 196/1, 196/5, 204/2, 204/14, 206/2, 
206/3, 206/9 v katastrálním území Dolní Hanychov. 

§právní orgán k Vaší žádosti poskytuje následující informaci: 
- na pozemku parc. č. 204/ 14, 206/9 v katastrálním území Dohıí Hanychov bylo zahájeno úzenmí řízení 

vedené pod číslem jednacím SURR/7130/128306/21-Sta, které je ve fázi, kdy byla podána žádost 
O vydání změny územního rozhodnutí vydaného dne 30.11.2006 pod č. j. SURR/7120/118704/06-Ka 

~ na pozemku parc. č. 206/3 v katastrálním území Dolní Hanychov bylo vedeno územní řízení pod číslem 
jednacím SURR/7130/133032/18-paz, které bylo ukončeno vydáním územního rozhodnutí 

- na pozemku parc. č. 206/3 v katastrálním území Dolní Hanychov bylo vedeno kolaudační řízení pod 
číslem jednacím SURR/7130/176465/19-paz, které bylo ukončeno vydáním kolaudačního rozhodnutí 

- na pozemcích parc. č. 206/2, 206/3 v katastrálním území Dolní Hanychov bylo vedeno stavební řízení 
pod číslem jednacím SUS/7130/2172/2001-Vr, které bylo ukončeno vydáním stavebního povolení.

/' Bc. sla ímek 
doucí boru avební úřad



Č.j. SURR/7130/204406/21-pflz sn. 2 

počet listů: 2, počet příloh: 0 

Obdrží: 

založit: Zákon č. 106/1999 Sb. ( 106/21)


